“Belcrum 1”

winnaar van het 10e Unicum voetbaltoernooi
voor tafeltennisverenigingen. ( foto’s op WWW.TTVUNICUM.NL )
Zaterdag 2 juni j.l. hadden we weer het jaarlijkse voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen,
georganiseerd door tafeltennisvereniging Unicum uit Geldrop .
Een speciale uitvoering omdat dit toernooi alweer voor het 10e achtereenvolgende jaar werd
georganiseerd
De weergoden hadden, zoals alle jaren, weer rekening met ons gehouden en het was prachtig
voetbalweer.
Uit de reactie van de vele deelnemers blijkt dat veel tafeltennissers het leuk vinden om na het
seizoen elkaar te ontmoeten zonder dat er een batje en een pingpongballetje aan te pas komen.
Er hadden dit jaar 23 teams ingeschreven, waaruit blijkt dat het voetbaltoernooi een groot succes
geworden is in Noord Brabant en zelfs ook ver daarbuiten.
Er deden namelijk ook weer 3 teams van buiten de Brabantse grenzen mee, Arnemuiden met 2
teams en Nieuw-Vennep met 1 team.
De tafeltennissers van 23 teams uit 17 verenigingen, waarvan TTV Wanzl Belcrum met 3 teams
en TTV arnemuiden, TTV Flash en TTV unicum met 2 teams, hebben laten zien dat ook zij met
een voetbal aardig uit de weg te kunnen.
Er werden op de velden van VV Braakhuizen in Geldrop fanatiek maar uiterst sportief gestreden
om een plaats in de finales.
Er werden 88 wedstrijden van 12 minuten gespeeld alvorens bekend werd dat “Belcrum 1”van
TTV Wanzl/Belcrum dit jaar de winnaar zou zijn.
In de finale tegen “FC de Buffels” van TTV the Backhands uit St. Willibrord won “Belcrum 1”
het toernooi na vorig jaar derde geworden te zijn.
Over het hele toernooi gezien hadden we terechte winnaars.
Voor FC de Buffels van TTV the Backhands is het voor de derde jaar achtereen dat ze in de
finale stonden en niet de hoofdprijs mee naar huis mochten nemen. We hebben begrepen dat ze
voor volgend jaar 3 weken eerder op trainingskamp gaan en dan wel de 1e prijs mee gaan nemen.
De derde plaats was voor het team “Kater, zo niet dan later”van TTV Arnemuiden dat om de
plaatsen 3 en 4 won van het team “TTCV” van TTCV Veghel.
“Oh, ik denk niet dat dit team komt opdagen”van TTV Nieuw Vennep wonnen de zo fel
begeerde Fair–play cup. Zij hebben ook nog eens de 5e plaats behaald en hebben de verre reis
dus niet voor niets gemaakt.
Nadat om 19.30 uur in de zaal van Unicum de prijsuitreiking plaatsgevonden had volgde er een
gigantische feestavond in het clubhuis van Unicum dat tot in de late uurtjes duurde.
Omdat dit het 10e toernooi was is er ook nog een gigantische loterij geweest met vele mooie
prijzen en is de feestavond op een fantastische wijze opgeluisterd door de muzikale klanken van
het feestduo Richard en Cor.
Heeft uw vereniging nog nooit meegedaan aan dit supergezellige toernooi en is daar wel
interesse voor, hou dan onze website of de aankondiging op de site van “zuid-west”in de gaten
want begin juni volgend jaar gaat het weer gebeuren.
Namens TTV unicum willen we alle deelnemers en alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor
een fantastische dag.
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